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תחזיות

כשבצפון הארץ  , יהיה מעונן חלקיתמחר "

מלווה בסופות גשם מקומי ימשיך לרדת 

, 3.1.2019"רעמים בודדות שיתחזק בהדרגה

אתר וואלה , יום שישי

,  יום שבת, 4.1.2019"גשם מקומי"

מרכז הארץ



?האם יש הבדל–תחזיות כלכליות 



?2020איך התחלנו את 



...יםיאופטימלהיותכשהתחלנוובדיוק



בשווקים" מאניה דפרסיה"



"העולם עצר מלכת"

מחזה סוריאליסטי בו מרבית הערים הגדולות בעולם משותקות כליל  



!  המהירה בהיסטוריה30%הנפילה של –S&Pמדד 

הקצב המהיר בהיסטוריה  ! מערכו 30%ב לאבד "לקח למדד המניות המרכזי בארהימים 22

1929" שפל הגדול"ה

2008המשבר הפיננסי 

התפוצצות בועת 

2000ק "הנאסד



2020לפברואר 24



2020ליוני 16



התפשט  
בינואר  
2020

מיליון8-כ
נדבקים

אלף  440-כ
נפטרים

5.4%כ 
תמותה

התפשט  קורונה
בפברואר  

2003

8,096
נדבקים

774
נפטרים

9.56%
תמותה

סארס
נכון לשנת  

2019

מיליון  42
נדבקו

61,000
נפטרים

0.14%
תמותה

שפעת
2014-
2016

34,453
נדבקים

15,158
נפטרים

43.9%
תמותה

אבולה

וירוס הקורונה



Wall Street   מדדי המניות

P&Sשנים מדד ה 5גרף מחירים 





(הכלכלה הריאלית) Main Street



?מה בכל זאת מרים את השווקים 

הזרמה מאסיבית של כסף על ידי בנקים מרכזיים➢

היעדר אלטרנטיבה –הורדת ריבית לאפס ➢

➢FOMO–"כסף טיפש"

העליה בעיקר במניות הטכנולוגיה➢

ב"שנת בחירות בארה➢

תקווה להתאוששות כלכלית מהירה➢



CRB INDEXמדד הסחורות  

:שנים5גרף –מדד הסחורות 

28.6%ירידה של 

(187)מתחילת השנה 



גרף מחירים שבועי–WTIנפט 
שנים5



2019תפוקת נפט 



צריכה עולמית לפי סקטורים



מלאי נפט



איחסוןבעיות 



ב"אסדות פעילות בארה–WTIנפט 



(  רשימה חלקית)השפעת הנפט על חומרי גלם אחרים

השפעה  
ישירה

דלק•

סולר•

מזוט•

ביטומן•

השפעה  
עקיפה

חיטה, סויה, תירס•

סוכר•

פלסטיק•

שמנים•



גרף מחירים חודשי–תירס 
שנים15



גרף שבועי–דולר אינדקס 
שנים5

%שינוי מתחילת השנה שינוי מתחילת השנהשינוי שבועימחיר נוכחי

97.3050.381.251.30%אינדקסדולר



מתאם הפוך 

השפעת שער הדולר על מחירי הסחורות



19,485,400

3,677,000

4,872,000

12,250,390

השפעות המדינות על הכלכלה העולמית
(  מיליון דולר)תוצר מקומי גולמי 

השוואה בין המדינות המובילות



....כאשר חושבים על שוק הסחורות

?ביקוש והיצע 



חלק מהגורמים המשפיעים על מחירי הסחורות

מדיניות ממשלתיתספקולנטיםסכסוכים גיאופוליטייםמזג אויר

מלאיםמחלות יבולביו דיזלח"שינוי מט



מטרות-גידור סיכונים 

הבטחת  
ריווחיות

צמצום  
תנודתיות

התמודדות  
עם 

תחרותיות

עמידה 
בתקציב



מטרות-גידור סיכונים 

הקטנת התנודתיות 

ברכש חומרי הגלם 

שמירה על שולי  

הרווח ללא צורך 

בהעלאת מחיר 

. יצירת ודאות תקציבית

הגדלת רווח =חיסכון 



מעבר מקניינות לרכש אסטרטגי

.ניהול משא ומתן מול הספקים•

.את מרבית הידע צורכים מהספק•

.הסתכלות לוגיסטית•
קניינות

.הבנה עמוקה של חומר הגלם•

,  חיפוש השגת ערך מוסף לארגון, ראייה כלכלית•
.יכולת מציאת מקורות והרחבת ספקים

.ניהול סיכונים שוטף•

רכש אסטרטגי



2021ולתוך 2020מבט למחצית שניה ? מה צפוי בהמשך

תרופה \חיסון ? גל שני 

משבר כלכלי חריף לצד 
התאוששות מהירה ביום שאחרי 

ב"בחירות בארה

התאוששות מחירי הנפט והאנרגיה

סין –ב "סיום מלחמת הסחר ארה

?התפרצות אינפלציונית 



ליצירת קשר

בקרו באתר שלנו

www.commodex.co.il

עדי פנחס

052-3932957

adi@commodex.co.il




